CÂMARA DOS DEPUTADOS

*PROJETO DE LEI N.º 3.453, DE 2019
(Do Sr. Sóstenes Cavalcante)
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
para inserir, nos crimes de homicídio e lesão corporal, a causa de
aumento de pena quando esses forem motivados pela transexualidade
e/ou orientação sexual da vítima.

NOVO DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DIREITOS HUMANOS E MINORIAS; E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54
RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

SUMÁRIO
I - Projeto inicial
II - Projeto apensado: 76/21

(*) Avulso atualizado em 312/4/21 para inclusão de apensado.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal passa a contar com a seguinte redação:
“Homicídio simples
Art. 121 – ............................................................
.............................................................................
(...)
Aumento de pena
(...)
§ 8° A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se
o crime for motivado pela transexualidade e/ou orientação
sexual da vítima. (NR)
§ 9º Para fins de aplicação desta lei, não se considera como
transexualidade e/ou orientação sexual, as práticas de
pedofilia e zoofilia. (NR)
Art. 2º O artigo 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Lesão corporal
Art.129 -...............................................................
..............................................................................
(...)
Aumento de pena
§ 13 – A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade
se o crime for motivado pela transexualidade e/ou
orientação sexual da vítima.
§ 14 - Para fins de aplicação desta lei, não se considera
como transexualidade e/ou orientação sexual, as práticas
de pedofilia e zoofilia. (NR)
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa, mediante alteração do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, dar nova
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redação aos artigos 121 e 129, estabelecendo como causa de
aumento de pena para os crimes de homicídio e lesão corporal que
forem praticados mediante a conduta de matar alguém, ou atentar
contra a integridade corporal ou a saúde de indivíduo, motivados
pela transexualidade e/ou sua orientação sexual.
É inequívoco que a sociedade deve reger-se de forma a
prevenir e, quando isso não for possível, punir condutas violentas
contra indivíduos ou grupos sociais que possuam características
específicas; sendo inconcebível, em uma sociedade democrática, a
prática de violência tendo como motivação a transexualidade ou
orientação sexual.
Assim, a presente proposição visa que crimes como homicídio
e lesão corporal, quando motivados pela transexualidade e/ou
orientação sexual sejam punidas de forma mais gravosa.
Ante o exposto, no entendimento de que todo ser humano é
digno de respeito e de proteção; conforme estabelecido pela
Constituição da República, e Tratados Internacionais sobre
Direitos Humanos, dos quais o Brasil é signatário; e dada a
relevância do tema, rogamos aos nobres pares o debate, votação e
aprovação do presente projeto de lei, com a finalidade de
estabelecer como causa de aumento de pena nos crimes previstos
pelos artigos 121 (homicídio) e 129 (lesão corporal) do Código
Penal, quando estes se derem em razão da transexualidade e/ou
orientação sexual da vítima.
Sala das Sessões, 12 de junho de 2019.
Deputado Sóstenes Cavalcante
Democratas/RJ
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:
CÓDIGO PENAL
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
(Canceladas na Parte Especial quaisquer referências a valores de multas, substituindo-se a
expressão "multa de" por "multa", de acordo com o art. 2º da Lei nº 7.209, de 11/7/1984,
publicada no DOU de 13/7/1984, em vigor 6 meses após a publicação)
TÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA
CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A VIDA
Homicídio simples
Art. 121. Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
Caso de diminuição de pena
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou
moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima,
o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.
Homicídio qualificado
§ 2º Se o homicídio é cometido:
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
II - por motivo fútil;
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio
insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que
dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro
crime;
Feminicídio (Nome jurídico acrescido pela Lei nº 13.104, de 9/3/2015)
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino; (Inciso acrescido
pela Lei nº 13.104, de 9/3/2015)
VII - contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição
Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no
exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou
parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição: (Inciso acrescido pela Lei nº
13.142, de 6/7/2015)
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
§ 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime
envolve:
I - violência doméstica e familiar;
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. (Parágrafo acrescido pela
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Lei nº 13.104, de 9/3/2015)
Homicídio culposo
§ 3º Se o homicídio é culposo:
Pena - detenção, de um a três anos.
Aumento de pena
§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta
de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar
imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar
prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime
é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos. (Parágrafo
com redação dada pela Lei nº 10.741, de 1º/10/2003, publicada no DOU de 3/10/2003, em
vigor 90 dias após a publicação)
§ 5º Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as
conseqüências da infração atingiram o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se
torne desnecessária. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 6.416, de 24/5/1977)
§ 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado
por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de
extermínio. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.720, de 27/9/2012)
§ 7º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime
for praticado: (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.104, de 9/3/2015)
I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; (Inciso acrescido
pela Lei nº 13.104, de 9/3/2015)
II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos, com
deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de
vulnerabilidade física ou mental; (Inciso acrescido pela Lei nº 13.104, de 9/3/2015, e com
redação dada pela Lei nº 13.771, de 19/12/2018)
III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima; (Inciso
acrescido pela Lei nº 13.104, de 9/3/2015, e com redação dada pela Lei nº 13.771, de
19/12/2018)
IV - em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos
I, II e III do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. (Inciso acrescido pela
Lei nº 13.771, de 19/12/2018)
Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio
Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o
faça:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a
três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave.
Parágrafo único. A pena é duplicada:
Aumento de pena
I - se o crime é praticado por motivo egoístico;
II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de
resistência.
Infanticídio
Art. 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o
parto ou logo após:
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Pena - detenção, de dois a seis anos.
Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento
Art. 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque:
(Vide ADPF nº 54/2004)
Pena - detenção, de um a três anos.
Aborto provocado por terceiro
Art. 125. Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
Art. 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante: (Vide ADPF nº
54/2004)
Pena - reclusão, de um a quatro anos.
Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de
quatorze anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude,
grave ameaça ou violência.
Forma qualificada
Art. 127. As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um
terço, se, em conseqüência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante
sofre lesão corporal de natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe
sobrevem a morte.
Art. 128. Não se pune o aborto praticado por médico:
Aborto necessário
I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; (Vide ADPF nº 54/2004)
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da
gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. (Vide ADPF nº 54/2004)
CAPÍTULO II
DAS LESÕES CORPORAIS
Lesão corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão corporal de natureza grave
§ 1º Se resulta:
I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;
II - perigo de vida;
III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;
IV - aceleração de parto:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 2º Se resulta:
I - Incapacidade permanente para o trabalho;
II - enfermidade incurável;
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III- perda ou inutilização de membro, sentido ou função; (Retificado no DOU de
3/1/1941)
IV - deformidade permanente;
V - aborto:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Lesão corporal seguida de morte
§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o
resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:
Pena - reclusão, de quatro a doze anos.
Diminuição de pena
§ 4º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou
moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima,
o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.
Substituição da pena
§ 5º O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção
pela de multa:
I - se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior;
II - se as lesões são recíprocas.
Lesão corporal culposa
§ 6º Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
Aumento de pena
§ 7º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§
4º e 6º do art. 121 deste Código. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.720, de
27/9/2012)
§ 8º Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 6.416, de 24/5/1977, e com redação dada pela Lei nº 8.069, de 13/7/1990, publicada
no DOU de 16/7/1990, em vigor 90 dias após a publicação
Violência Doméstica (Nome jurídico acrescido pela Lei nº 10.886, de 17/7/2004)
§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou
companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente
das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
10.886, de 17/7/2004, e com redação dada pela Lei nº 11.340, de 7/8/2006, publicada no DOU
de 8/8/2006, em vigor 45 dias após a publicação)
§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as
indicadas no § 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço). (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 10.886, de 17/7/2004)
§ 11. Na hipótese do § 9º deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime
for cometido contra pessoa portadora de deficiência. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.340,
de 7/8/2006, publicada no DOU de 8/8/2006, em vigor 45 dias após a publicação)
§ 12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e
144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança
Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro
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ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um
a dois terços. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.142, de 6/7/2015)
CAPÍTULO III
DA PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE
Perigo de contágio venéreo
Art. 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a
contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
§ 1º Se é intenção do agente transmitir a moléstia:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 2º Somente se procede mediante representação.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 76, DE 2021
(Do Sr. Alexandre Frota)
Estabelece que todo o crime cometido contra transgêneros, transexuais e
travestis em razão de gênero as penas ficam acrescidas de 1/3 (um terço),
conforme especificado.

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-3453/2019.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° Os crimes de lesão corporal, homicídio, estupro e demais crimes
violentos contra transexuais, transgêneros e travestis em razão de gênero, terão as penas
s acrescidas em 1/3 (um terço) das respectivas penas do Código Penal Brasileiro,
Decreto-Lei 2848 de 07 de dezembro de 1940 e demais legislações correlatas.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICTIVA
Não podemos mais aceitar pessoas que agridem travestis, transexuais, trangêneros,
apenas por serem quem são e cometidos por motivos fúteis e torpes, principalmente calcado em
preconceito.
A sociedade tem que evoluir e aceitar as diferenças, sejam elas quais forem não há mais
como suportar que o preconceito leve a pessoa a ser agredida, estuprada ou até morta em virtude
de sua diferença.
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Uma sociedade civilizada é composta por homens e mulheres que tem como um preceito
básico a individualidade de cada um de seus componentes, não cabendo mais aceitar a violência
de qualquer modo.
O aumento de pena para estes casos se faz necessário, pois já que o agressor ou agressora
não consegue conviver com outro ser humano, deve ser punida com maior rigor.
Nós, integrantes do poder legislativo temos que dar uma resposta para estes crimes
absurdos, é nós que normatizamos as relações e não podemos mais suportar relações não
civilizadas entre homens, mulheres, travestis, transexuais e demais seres humanos.
Precisamos banir o preconceito de nossa sociedade.
Por todo o exposto, espera o autor a tramitação regimental e apoio dos nobres colegas
na aprovação do Projeto de Lei, que atende aos pressupostos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Sessões em, 3 de fevereiro de 2021.
Alexandre Frota
Deputado Federal
PSDB/SP
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:
CÓDIGO PENAL
PARTE GERAL
(Parte Geral com redação dada pela Lei nº 7.209, de 11/7/1984,
publicada no DOU de 13/7/1984, em vigor 6 meses após a publicação)
TÍTULO I
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
Anterioridade da lei
Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia
cominação legal. (Artigo com redação dada pela Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
Lei penal no tempo
Art. 2º Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar
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crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplicase aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.
(Artigo com redação dada pela Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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